
FRANCOPHONIE 
Et si nous partions ?

une exposition photographique sur la tunisie vous sera proposée à l’alliance 
française pendant le festival Bonjour Brno 2016. pour vous faire patienter, nous 
vous proposons un avant-goût de Méditerranée :

La tunisiE vuE par HaMid, 
en service volontaire européen à Brno depuis novembre

Am El Hedi se réveille avec le reflet du soleil sur la mer de Hammam el 
aghzez. am El Hedi est un modeste agriculteur comme la plupart des anciens 
« Elghoziya » (nom des habitants). am El Hedi et sa femme vivent au rythme 
des saisons et des récoltes, sources de joie après tant d’efforts consacrés à la 
terre. ils aiment se retrouver en famille, notamment pour célébrer certaines 
fêtes : les mariages, le thour (spécialement pour les garçons), les naissances, 
le ramadhan…fêtes pendant lesquelles nous pouvons constater ô combien 
les tunisiens sont chaleureux et sympathiques et ô combien les spécialités 
culinaires sont délicieuses : couscous avec de l’agneau et des fruits secs, 
tajine, Brik, Mloukhiya, Harrissa mechwiya, Loubiya et autre…Le tout sur la 
mélodie traditionnelle que font les femmes avec leur bouche appelée le « ro 
ro ro ri » et accompagné de danse orientale...Quand il ne travaille pas, am El 
Hedi se rend à la plage, classée l’une des plus belles plages de la Méditerranée 
grâce à la pureté de l’eau et à son sable blanc. L’occasion d’y retrouver des 
amis, nager, pêcher, jouer au Beach-volley et manger du melon bien frais. 
après la plage, am El Hedi se réunit avec ses amis dans le café « Gader » ou 
le café « Waness » (deux anciens cafés historiquement importants) pour jouer 
aux cartes en buvant du «chwaya tay» (thé, sacré pour El Ghoziya), du café ou 
fumer  une Chicha à la pomme… Le bruit des conversations se mêle aux rires 
: «atanbir » (expression désignant la façon de rire).  

rencontrez Hamid le 17 avril à 16h30 dans le cadre de « taste of culture » 
proposé par Brno Expat Center et l’alliance française de Brno. il vous concoctera 
un plat traditionnel de son pays, à déguster tous ensemble ! 

Co kdyByCHoM odjELi?

Během festivalu Bonjour Brno 2016 bude možné na Francouzské alianci navštívit 
fotografickou výstavu o Tunisku. Čekání na výstavu si můžete zpříjemnit malou 
ochutnávkou Středozemí:

TuniSko oČimA HAmidA, 
který je od listopadu v Brně v rámci Evropské dobrovolnické služby 

Am El Hediho probouzí třpytivé paprsky slunce, které se odráží na moři 
Hammam el Aghzez. Am El Hedi je skromný zemědělec, stejně jako většina 
původních obyvatel Tuniska, kterým se říká „Elghoziya“. Život Am El Hediho 
a jeho ženy je řízen rytmem jednotlivých ročních období a dobami sklizní, 
které jsou pro ně příjemnou odměnou za veškeré úsilí, které obdělávání půdy 
věnují. mají rádi rodinná setkání, především oslavy − svatby, Thour (oslava 
určená pouze chlapcům), oslavy narození a Ramadán. Během těchto slavností 
se projevuje srdečnost a sympatičnost Tunisanů, navíc je možné ochutnat 
vynikající kulinářské speciality: kuskus s jehněčím masem a rozinkami, Tajine, 
Brik, mloukhiya, Harrissa mechwiya, Loubiya a další tamní pochoutky... oslavy 
jsou doprovázeny orientálním tancem a tradiční melodií „Ro ro ro ri“, kterou 
svými ústy vydávají místní ženy. když Am El Hedi nepracuje, chodívá na pláž, 
která se díky průzračné vodě a bílému písku řadí mezi nejkrásnější pláže ve 
Středozemí. Pláž je místo nejen pro setkávání s přáteli, ale nabízí také možnost 
zaplavat si, rybařit, zahrát si plážový volejbal anebo si pochutnat na čerstvém 
melounu. Po návratu z pláže se Am El Hedi setkává se svými přáteli v kavárně 
„Gader“ anebo „Waness“, obě jsou historicky důležitými místy. V kavárně hrají 
karty, popíjejí posvátný čaj «chwaya tay», kávu a kouří jablečnou vodní dýmku. 
Šum hovoru se mísí s typickým smíchem, kterému se říká „Atanbir“. 

máte chuť se setkat s Hamidem? Přijďte 17. dubna v 16:30 na „Taste of culture“, 
které organizuje Brno Expat Center společně s Alliance Française Brno. Přijďte 
si společně pochutnat na tradičním tuniském jídle, které pro vás připraví Hamid 
osobně. 
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